Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Statutární město Děčín

USNESENÍ
ze 4. schůze rady města konané dne 19. února 2008
Usnesení č. RM 08 04 30 01
Rada města projednala výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města
v oblasti poskytování informací za rok 2007 a
schvaluje
výroční zprávu statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2007 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
ukládá
tajemníkovi magistrátu ihned zveřejnit výroční zprávu na úřední desce magistrátu
a na internetových stránkách statutárního města Děčín.
Usnesení č. RM 08 04 31 01
Rada města projednala bezúplatný převod výpočetní techniky formou daru z vlastnictví města
Děčín do vlastnictví obcí, příspěvkových a neziskových organizací a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod výpočetní techniky uvedeným subjektům
dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 04 37 01
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Podmokly

a

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 3022 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným
břemenem práva uložení vedení NTL plynové přípojky přes pozemek p. č. 3022 v k. ú.
Podmokly pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem,
za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 04 37 02
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Krásný
Studenec a

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1532 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Krásný Studenec věcným
břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN přes pozemek p. č. 1532
v k. ú. Krásný Studenec pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 04 37 03
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Oldřichov a

Horní

rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 1216 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov
věcným břemenem práva uložení sdělovacího-telefonního kabelu na pozemku p. č. 1216
v k. ú. Horní Oldřichov pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Republik,
a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 04 37 04
Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín a
rozhodla
zatížit část pozemku p. č. 2957 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Děčín věcným břemenem
práva uložení vedení plynové přípojky na pozemku p. č. 2957 v k. ú. Děčín a práva vstupu
na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení
pro budoucího oprávněného, za cenu dle „Zásad“.
Usnesení č. RM 08 04 37 05
Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se věcného břemene a
schválila
rozšíření usnesení rady města č. RM 05 33 37 06 ze dne 22. 11. 2005 o dalšího budoucího
oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV.
Usnesení č. RM 08 04 37 06
Rada města projednala návrh pronajímatele o prodloužení nájemního vztahu k pozemku
p. č. 571 v k. ú. Vilsnice a
schvaluje
prodloužení nájemního vztahu k pozemku p. č. 571 v k. ú. Vilsnice ze strany města
do 31. 12. 2008, včetně uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 571/2001.

Usnesení č. RM 08 04 37 08
Rada města projednala informaci o provedených opravách na místních komunikacích v roce
2007 a tuto
bere
na vědomí
a
schvaluje
plán oprav na místních komunikacích v roce 2008 dle důvodové zprávy.
Usnesení č. RM 08 04 37 09
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
neschvaluje
pronájem části pozemku p. č. 135 o výměře 243 m2 v k. ú. Děčín – Staré Město na zahradu
pro paní Košťálovou z Děčína, za cenu 243,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 08 04 37 10
Rada města projednala návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 135
o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín – Staré Město.
Usnesení č. RM 08 04 37 11
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 469/1 a části p. č. 471
v k. ú. Podmokly a
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 469/1 v k. ú. Podmokly o výměře
500 m2 a část pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly o výměře 220 m2 za účelem realizace
investiční akce „Bělský potok v Děčíně – sanace starého koryta (0,000 – 0, 360), II. stavba“.
Usnesení č. RM 08 04 37 12
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 471a-108 ze dne 23. 3. 1993, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a panem Hnízdilem z Děčína, za účelem zahrádkaření, ve smyslu
doplnění textu: „nájemce se zavazuje strpět vstup na pronajaté části pozemku ze strany
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Povodí Ohře, s. p., případně pověřené stavební firmy, za účelem realizace investiční akce
„Bělský potok v Děčíně – sanace starého koryta (0,000 – 0,360), II. stavba“ po dobu stavby,
nejdéle do 31. 10. 2008“.
Usnesení č. RM 08 04 37 13
Rada města projednala návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem části
pozemku p. č. 471 v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 471b-108 ze dne 22. 5. 1995, uzavřené mezi
statutárním městem Děčín a panem Mazourkem z Děčína, za účelem zahrádkaření, ve smyslu
doplnění textu: „nájemce se zavazuje strpět vstup na pronajaté části pozemku ze strany
Povodí Ohře, s. p., případně pověřené stavební firmy, za účelem realizace investiční akce
„Bělský potok v Děčíně – sanace starého koryta (0,000 – 0,360), II. stavba“ po dobu stavby,
nejdéle do 31. 10. 2008“.
Usnesení č. RM 08 04 37 14
Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku p. č. 1003 v k. ú. Děčín a
schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1003 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Děčín manželům
Michálkovým z Děčína, na zahradu, za cenu 1,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Usnesení č. RM 08 04 37 15
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a
neschvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2818/1 o výměře 207 m2 v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 04 37 16
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2818/1 o výměře 207 m 2
v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 04 37 17
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
neschval uje

zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 331/3 o výměře 167 m 2 v k. ú. Prostřední
Žleb.
Usnesení č. RM 08 04 37 18
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 331/3 o výměře 167 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 04 37 19
Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
pronájem pozemku p. č. 1332 o výměře 72 m2 v k. ú. Prostřední Žleb pro pana Matulu
z Děčína, na zahradu za cenu 144,--Kč/m2/rok.
Usnesení č. RM 08 04 37 20
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1332 o výměře 72 m2
v k. ú. Prostřední Žleb.
Usnesení č. RM 08 04 37 21
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1258 v k. ú. Prostřední
Žleb o výměře dle GP.
Usnesení č. RM 08 04 37 22
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1250/24 o výměře 552 m2
v k. ú. Děčín.
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Usnesení č. RM 08 04 37 23
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2348/3 o výměře 37 m2
v k. ú. Podmokly.
Usnesení č. RM 08 04 37 25
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
nedoporučuje
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1219/1 o výměře
dle GP v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 04 37 26
Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Děčín a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr města bezúplatné směny pozemků:
- z majetku města část pozemku p. č. 2945 (dle GP č. 1879-030/2007 se jedná o pozemek
p. č. 2666/5 o výměře 2 m2 ) v k. ú. Děčín a
- do majetku města část pozemku p. č. 2666 (dle GP č. 1879-030/2007 se jedná o pozemek
p. č. 2666/6 o výměře 4 m2 ) v k. ú. Děčín.
Usnesení č. RM 08 04 37 29
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 768 o výměře 196 m 2 v k. ú. Děčín
- Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Dvořákovým z Děčína, za cenu
29.400,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 04 37 30
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 706 o výměře 318 m2 v k. ú. Podmokly
se všemi součástmi a příslušenstvím panu Ulmanovi z Děčína, za cenu 47.700,00 Kč +
ostatní náklady.

Usnesení č. RM 08 04 37 31
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1055/4 o výměře 83 m 2 v k. ú.
Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím manželům Kvítkovým z Prahy, za cenu
8.300,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 04 37 32
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 74/1, dle GP č. 653-006/2008 se jedná
o pozemek p. č. 74/3 o výměře 81 m2 v k. ú. Boletice nad Labem se všemi součástmi
a příslušenstvím paní Šporerové z Děčína, za cenu 8.100,00 Kč + ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 04 37 33
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín - Staré Město a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 426 v k. ú. Děčín - Staré Město o výměře
483 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím pro Bytové družstvo Žerotínova 355/44,
se sídlem Žerotínova 355/44, Děčín III, za cenu 193.200,00 Kč + ostatní náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. RM 08 04 37 34
Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p. č. 564/5 v k. ú. Chrochvice a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 564/5 v k. ú. Chrochvice,
dle GP č. 428-096/2006 se jedná o pozemek p. č. 564/30 o výměře 1603 m 2, se všemi
součástmi a příslušenstvím pro manžele Bečkovy z Děčína, za cenu 240.450,00 Kč + ostatní
náklady.
Usnesení č. RM 08 04 37 35
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 01 37 14 ze dne 8. 1. 2008, týkající se pozemku
p. č. 264/7 v k. ú. Bělá u Děčína, v plném znění a
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doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 264/7 o výměře dle GP v k. ú. Bělá
u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím paní Honzové z Děčína, za cenu 150,--Kč/m2 +
ostatní náklady.
Usnesení č. RM 08 04 37 36
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 07 22 37 12 ze dne 11. 9. 2007, týkající se prodeje
pozemků p. č. 403 a p. č. 423 v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění.
Usnesení č. RM 08 04 37 37
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
doporučuje
zastupitelstvu města variantu č. 1, tj. schválit prodej pozemku p. č. 423 o výměře 656 m2
v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Hodboďovy
z Děčína, za cenu 65.600,00 Kč + cena za venkovní úpravy ve výši 8.464,00 Kč + cena
za trvalé porosty dle ZP ve výši 36.306,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem
s podmínkou vrácení částky za trvalé porosty dle ZP ve výši 36. 216,00 Kč původnímu
nájemci.
Usnesení č. RM 08 04 37 38
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, usnesení zastupitelstva města
a návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
s c h v a l u je
revokaci usnesení rady města č. RM 0407 13 10 ze dne 23. 3. 2004, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 0416 04 01 ze dne
29. 4. 2004, týkající se prodeje části pozemku p. č. 1164/1 v k. ú. Podmokly, v plném znění.
Usnesení č. RM 08 04 37 39
Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 1164/1 v
Podmokly o výměrách dle GP.

k. ú.

Usnesení č. RM 08 04 37 40
Rada města projednala návrh na zatížení pozemku p. č. 3056/2 v k. ú. Děčín věcným
břemenem a
schvaluje
zatížení části pozemku p. č. 3056/2 v k. ú. Děčín (ve vlastnictví ČD, a. s.) věcným břemenem
práva chůze a jízdy za účelem provozování, údržby a rekonstrukce vedení kanalizace,
veřejného osvětlení a světelné signalizace včetně jeho součástí a příslušenství v rozsahu
dle GP č. 1556-91/2003 a č. 545-91/2003 ve prospěch statutárního města Děčín,
za jednorázovou úhradu 75.832,00 Kč + DPH pro oprávněného, tj. statutární město Děčín.
Usnesení č. RM 08 04 37 41
Rada města projednala návrh na pronájem nebytových prostor v k. ú. Podmokly a
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 11 m2 v I. nadzemním
podlaží objektu č. p. 74 na pozemku st. p. č. 866/1 v k. ú. Podmokly mezi statutárním
městem Děčín a vlastníkem nemovitosti paní Wilczynskou z Děčína, a to s účinností
od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou, za nájemné (včetně paušálu za el. energii a topení
v kanceláři) ve výši 2.500,--Kč/měsíc s tím, že nebude prováděno zúčtování za provoz
el. energie a topení v kanceláři.
Usnesení č. RM 08 04 37 42
Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 74 na pozemku st. p. č. 866/1 v k. ú. Podmokly a
pověřuje
primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor o výměře 11 m2 v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 74
na pozemku st. p. č. 866/1 v k. ú. Podmokly mezi statutárním městem Děčín a vlastníkem
nemovitosti paní Wilczynskou z Děčína, a to s účinností od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou,
za nájemné (včetně paušálu za el. energii a topení v kanceláři) ve výši 2.500,--Kč/měsíc
s tím, že nebude prováděno zúčtování za provoz el. energie a topení v kanceláři.
Usnesení č. RM 08 04 37 43
Rada města projednala návrh na úhradu poplatku za užívání nebytových prostor a
schvaluje
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úhradu poplatku za užívání nebytových prostor – kanceláře – v objektu na pozemku st. p. č.
866/2 o výměře 17 m2 v k. ú. Podmokly ve vlastnictví paní Wilczynské z Děčína, za období
od 1. 1. 2006 do doby uzavření nové nájemní smlouvy ve výši 1.330,--Kč/m2/rok,
tj. 22.610,--Kč/rok.
Usnesení č. RM 08 04 37 44
Rada města projednala návrh na zrušení věcného břemene a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene užívání
nebytového prostoru v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 74 na pozemku st. p. č. 866/1
v k. ú. Podmokly ve vlastnictví paní Wilczynské z Děčína, které bylo sjednáno v čl. VIII
kupní smlouvy s předkupním právem a věcným břemenem ze dne 2. 10. 1997 s právními
účinky ke dni 6. 10. 1997 dle usnesení městského zastupitelstva č. XIX ze dne 13. 2. 1997.
Usnesení č. RM 08 04 37 45
Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu

a

schvaluje
snížení poplatku z prodlení při
na 10 %, tj. 724,30 Kč.

placení nájmu bytu paní Hoškové z částky 7.243,00 Kč

Usnesení č. RM 08 04 37 46
Rada města projednala žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů

a

doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
- prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Šindelářové z částky
151.234,00 Kč na 10 %, tj. 15.123,40 Kč,
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní Potměšilové - provdané
Braňasové z částky 116.327,00 Kč na 10 %, tj. 11.632,70 Kč,
- snížení poplatku z prodlení při placení nájmu bytu Čermákovým z částky 49.161,00 Kč
na 10 %, tj. 4.916,10 Kč,
- prominutí poplatku z prodlení připlacení nájmu bytu Budínovým v plné výši 100 %,
tj. 224.290,00 Kč.
Usnesení č. RM 08 04 37 47
Rada města projednala informaci o technickém stavu vytápění a vzduchotechniky v objektu
Plaveckého areálu Děčín a
p o v ě ř u je

vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města zadáním vypracovat studii
na posouzení teplotní bilance budovy č. p. 1400 v k. ú. Děčín – krytá plavecká hala.
Usnesení č. RM 08 04 37 48
Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města, týkající se žádosti pana
Šaška o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
schvaluje
revokaci usnesení rady města č. RM 08 02 37 12 ze dne 29. 1. 2008 v plném znění.
Usnesení č. RM 08 04 37 49
Rada města projednala žádost pana Šaška o výjimku z „Doplňkových pravidel“ a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit výjimku z „Doplňkových pravidel“ a prodloužení termínu
podpisu kupní smlouvy při prodeji nebytové jednotky č. 507/301 v budově č. p. 507
ul. Jiřího z Poděbrad, Děčín VI, panu Šaškovi z Děčína, nejdéle do 31. 3. 2008.
Usnesení č. RM 08 04 38 01
Rada města projednala hodnotící zprávu procesu komunitního plánování sociálních služeb
a hodnotící zprávy koordinačních skupin a
doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí hodnotící zprávu procesu komunitního plánování
a hodnotící zprávy koordinačních skupin.
Usnesení č. RM 08 04 39 01
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatku č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace, a
doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace.
Usnesení č. RM 08 04 39 02
Rada města projednala žádost Severočeské filharmonie Teplice o užití znaku města Děčína a
souhlasí
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s užitím znaku města Děčína v tiskových materiálech souvisejících s 44. ročníkem Festivalu
Ludwiga van Beethovena.
Usnesení č. RM 08 04 50 01
Rada města projednala žádost sportovního subjektu TK Česká Kamenice, Pražská 653,
407 21 Česká Kamenice, o finanční dotaci na úhradu pronájmu sportovní haly v Děčíně
na akci „Celostátní turnaj ml. žákyň v tenise“ a
rozhodla
poskytnout finanční dotaci pro sportovní subjekt TK Česká Kamenice, Pražská 653,
407 21 Česká Kamenice, ve výši 6.000,00 Kč na úhradu pronájmu sportovní haly v Děčíně
na akci „Celostátní turnaj ml. žákyň v tenise“.
Usnesení č. RM 08 04 50 02
Rada města projednala nabídku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s.,
k odkupu akcií této společnosti od Okresní hospodářské komory Děčín a Města České
Kamenice a
nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit nákup těchto akcií.

Ing. Vladislav R a š k a
primátor

v. r.

Mgr. Miroslav S a m l e r
náměstek

v. r.

